Konference o evangelizaci bude letos
on-line
S názvem „Evangelizace v moci Ducha, v poslušnosti Slovu“ se ve dnech 13. a
14. listopadu 2020 uskuteční čtvrtý ročník Konference o evangelizaci. Pořádá
ho Komunita Blahoslavenství a nadační fond Credo a s ohledem na
epidemiologická opatření bude přenášen on-line, a sledovat ho tak může
kdokoli a odkudkoli.

Podle olomouckého arcibiskupa Jana Graubnera, který je jedním
z vystupujících, může být akce velikým přínosem pro rodiny i pro farnosti,
které mají být nejpřirozenějším evangelizačním prostředím. „Pán Ježíš uložil
učedníkům, aby šli do celého světa a hlásali evangelium. To uložil i každému
z nás. Vítám proto čtvrtou Konferenci o evangelizaci, která chce nabídnout
probuzení vášně pro Krista a jeho lid i pro misijní horlivost,“ říká.
Jak upozorňuje P. Vojtěch Koukal z Komunity Blahoslavenství, který se na
pořádání akce podílí, lidí hledajících určité duchovní zakotvení nebo něco, co
by dávalo hlubší smysl jejich životu, je všude kolem mnoho. „Je čas překonat
ostych a jít jim naproti. Proto se rodí různé evangelizační iniciativy, ale
musíme si přiznat, že poptávka o mnoho převyšuje nabídku,“ říká. Farnosti,
společenství a sbory, které se rozhodly pro evangelizaci, podle něj zakoušejí,
jak se rodí nová radost z víry, jak ožívají a rostou, zatímco farnosti, které
neevangelizují, se zmenšují a umírají.
Hlavním přednášejícím při konferenci bude francouzský kněz, spoluzakladatel
misijní školy pro mladé a autor mnoha knih P. René Luc, jehož dvě přednášky
budou vysílány ze záznamu. Arcibiskup Jan Graubner bude celebrovat mši
svatou v sobotu v poledne a ještě předtím odpoví v přímém přenosu na
poslané dotazy v rámci bloku „Podněty k evangelizaci“. V živém přenosu se
budou vysílat páteční workshopy „Proměna farnosti“ s P. Vojtěchem
Koukalem, P. Kamilem Obrem a Jaroslavem Šotolou a „Vize pro společenství
mladých dnes“ s Rostislavem Šerým. Na sobotu jsou plánovány workshopy tři:
o vztazích jako cestě k víře promluví Jakub a Dagmar Güttnerovi, pět fází
konverze popíše Pavla Petrášková a na téma „Zlato se tříbí v ohni“ bude
hovořit Kateřina Lachmanová. Program doplní také živé přenosy chval nebo
sobotní modlitební večer s Komunitou Blahoslavenství. Vedle hlavního
programu se pak na webových stránkách konference objeví také nabídka
dalších předtočených workshopů a videoprezentací.
„Více informací k programu najdete na webu www.evangelizace.eu.
Konference se letos pořádá bez registrace a bez účastnického poplatku,
budeme ovšem vděční za finanční dary na pokrytí nákladů spojených
s přípravou on-line přenosů: posílat je lze na účet číslo

2301477944/2010,“ doplňuje Michaela Straková z pořadatelského týmu a
uzavírá: „Prosíme také o modlitbu za přípravu on-line verze konference.“

